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Felhívás! _ , . . .T .  f o d r á s z  u r a k
Felhívjuk összes Szaktársainkat, hogy minden vá- f i a v e i m é b e  I

rosban vagy községben miiködő fodrászipari szakcso- **
port elnökét és alelnökét lapunk kiadóhivatalában je 
lentsék be, úgyszintén azoknak pontos címét Ezekre
a címekre szükségünk van, még pedig a kongresszus árak me|,c„ kilpha|6k
megszervezésére. Továbbá kérjük minden lelkes szak- A közkedvelt w
társunkat, hogy az iparban tapasztalt visszaélést vagy A m b r a  C h y p r e  m g* D I C C A
ferdeséget lapunkkal közölni szíveskedjék. Egyben fel- o r o s z ,  o r g o n a  L U K I S ^ d A
kérjük az igen tisztelt szakcsoportokat, hogy jelentsék K ö ln iv íz  é s  L o t y o n  FODRÁSZATI CIKKEK
be a kongresszus elé hozandó programmjukat, hogy B a y r u m  f e j v i z .  NAGYKERESKEDÉSE
ezen programmok összeegyeztetésével a választandó Budapest, Kertész-utca 23
kongresszusi bizottság a végleiges prograinmot a fel- Wesselényi utca mellett.
sorolt adatokból kidolgozhassa. Egyben felkérjük az
igen tisztelt Szaktársakat, hogy jelöljenek ki körükből
olyan szaktársakat, akit a kongresszus szervező bízott- • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • •
ságába óhajtanak delegálni. Mindezek a felsoroltak I Készítményein, az összes fodrászat! I
tgen fontosak es iparunkra ,gen nagy k,halassal lesz- I  SZak-nagykereskedőknel kaphatók! I
nek, tehát kérjük ezen felsorolt ügyekben tisztelt szak- •  J

“ *0r,a,'“  jEMNlER ALAJOS |
— ------- ------------ -— |  szerel ési  vá lla la t (speciális szakműhely) £

S za k tá rs a k  fig ye lm é b e ! |  Budapest, VII., Miksa-utca 19. |
Saját érdeke, ha üzletet eladni vagy venni óhajt, I  A la p i t t a t o t t  1 89 9 -ik  é v b e n . M
hogy cimet ne téeesezen, mert ezt legelőnyösebben |  pÉMÁRUGYÁR, GALVANIZÁLÓ-INTÉZET, I
ZZSZZ tZSSSZZT" í  *«■— * fémkészOlékek n v m u i t a  s
VII., Hernád'utca 25, földszint 3 ,-  ■  M

•  Gyárt és szakszerűen javit: •

■
 1  Fejmosó-készüléket, légszesz-vízmelegítőt (auto-geiser) ■

8  Hajmunkaszáritó-kemencét. Hajsütővas-melegítőt. Arc- 8  
i gőzölő-készüléket. Fémruanicür-asztalokat. Fejtám- f  
1 Iákat. Fodrász asztali készleteket. Viaszbaba-, v

| paróka- és kirakat-állványokat. Utcai föd- 1
rászlámpákat. Cégértálakat és tartókat. f

Azonkívül elvállal mindennemű 8
gáz-és vízszerelési munkát. w

Teljes úri, női fodrász-és 2
manicür-üzletek ter- I

i vezése és kivitele. 8

I ___ I
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51 Budapesti ipartestület áltat újság fiirofianása.
Lapunk hasábjain sohasem szoktunk személyeskedéssel foglalkozni. Én, Miklós Ödön, aki a lapot finan- cjrozom és szerkeszteni, tanoncbizonyitvánnyal és mun- k'akönyvvel felszerelve, tanultam iparomat és minden fodrász tudja rólam, hogy szakmámat értem, nein'csak a borbélyipart, hanem 27 évi munkálkodásom után bizonyos irányt teremtettem Magyarországion a hajmunka terén. Viszont a hajkereskedéssel, a haj előkészítésével és festésével nem akarok dicsekedni, de Magyarországon nálamnál jobb szakember, erre vonatkozólag maguk szaktársaink elismeréssel vannak. Viszont a Dankovszky István cégnek társtulajdonosa vagyok, ak,i a budapesti ipartestületnek, mint fodrászmester tagja. Mindezek után Wéber József ur nem átalja azt Írni rólam, hogy én kontár vagyok, aki egyebet sem tud, mint egy kicsit borotválni, hajat vágni és hegyes tollával mindenkit megtámadni.Ki jis az a Wéber József? Wéber József urat, mikor a Fodrászipar újságot, mint egyedüli orgánumot, mikor Magyarország fodrászainak egyetlen org'án’uma sem volt, megteremtettem, nagy áldozatok; tárán szerkesztőként biggyesztettem lapom élére. Wéber József ur lapomat tudtomon kivül nem ipari célokra es az általam kívánt fodrászipari jólét megteremtésére használta, ellenben tudtomon kivül a lap nyomdájába olyan cikkeket adott le, amelyek személyik (és családi dolgokat is pertrak- tált egyes kitűnő szaktársainkról, ami az én ízlésemnek nem felelt meg és többször kértem őt, hogy kizárólag fodrászipari és borbélyipari szakcikkeket Írjon, mert különben nem vagyok hajlandó részére engedélyezlni a lap hasábjait, ö többszöri felszólításomra szakmabeli cikkeket képtelen volt írni, mire én a lap szerkesztését megvontam tőle.Itt nem óhajtok arra kitérni, hogy Wéber József mit |irt rólam, vagy Wéber József milyen véleménnyel van irántam, ezt Ítéljék meg szaktársaim.A budapesti ipartestülethez lenne szavam. A budapesti ipartestület hatásköre nem egyéb, mint a budapesti fodrászok elsőfokú iparhatósága, igy ő semmiféle országos intézménynek nem játszhatja Jd magát, szorosan lefektetett törvények erre utasítják is és ha másképp működik, úgy hatásköri összeütközésbe kerül más községekben működő íipartestületekkel.A budapesti fodrász- és borbélymesterek szövetsége szintén nem egyéb, mint a budapesti jpartestületben tömörült fodrásziparosok szakcsoportja. Tehát, mint fórum, amit Wéber József előír, szinten nem az ország fodrászainak a testületé. De ha az lenne is, nekem, mint fodrásznak, jogom van ahhoz, hogy Iparostársaimat gyűlésre összehívjam és ezen jogomat senki a világon nem vonhatja kétségbe. Tudom, mi fáj az uraknak, de ezen fájdalmat nem én okoztam, én levelekkel bizonyítom és felhívásokkal, hogy a vidék nemcsak, hogy nem akarja

elismerni a budapesti ipartestületet országos fórumnak, de határozott hangulat van a budapesti testületek ellen, amennyiben ezek nemtörődömséggel és kisded helyi játékaikkal az iparnak nemcsak, hogy nem használnak, hanem ártalmukra ;is van.Bizonyítom több vidéki várossal, melyek az ipar- testülethez fordultak, hogy lépjenek közbe az ő árvizsgáló bizottságaik ármegszabása ellen. A budapesti ipar- testületben azt mondták nekik, hogy ez nemtartozik ő reájuk, és igy eljöttek hozzám a küldöttek és kénytelen voltam egyedül1 kitalpalni a küldöttek jogos követeléseit és jogorvoslatot szerezni, ami öt városban sikerült is.Továbbá én a kongresszust, illetve az országos gyűlést nem óhajtom Budapest kikapcsolásával megteremteni, ellenben összes iparostársaimnak, akik az országban ezen ipart folytatják, véleményüket meghallgatni és a kialakult vélemények alapján egy oly fórumot kell létesíteni, amely az ország; össziparosságának hangadója legyen. A kongresszus előkészitőmunkálatai még eziaőszerint csak a kezdet kezdetén vannak, mert hiszen a januári számunkban felhívtam minden szakcsoportot, hogy legyenek szívesek ̂delegálni tagokat arra vonatkozólag, hogy az országos gyűlés milyen mederben folytatódjék le, hol kívánják azt megtartani és mik azok az ügyek, amiket az országos gyűlés elé óhajtunk vinni.Tehát Wéber József ur kirohanása arra néZve, hogy én üzleti vagy nem tudom milyen szempontokból kezelem ezt az országos ügyet, annak ellenkezőjét bizonyítja ideális ténykedésem, amit semkisem vonhat kétségbe, viszont az 1910. évi kongresszus összehívása Aradon sem a budapesti ipartestületnek müve volt, ellenben König Károly Marosvásárhelyen, az elhunyt Bányász Henrik Aradon és csekélységem intézték ezen óriási munkát. Az aradi kongresszusnak az eredménytelenségét illetőleg minden szaktársam, aki már akkor az ipart folytatta, tudja és ismeri ennek a rugóit, hogy a budapesti ipartestület kiküldötteinek kíülöri állásfoglalása tette eredmenytelenné és azoknak a határozatoknak a megteremtését és a gyakorlatban való átvitelét az akkor működő ipartestületi elnök magára vállalta és ezekben az ügyekben az állandó sürgetés sem hozott eredményt. Viszont az ipartestületben működő Vári Gyulának külön érdekei voltak, az ország fodrásziparosságával szemben, ami üzlet volt és ennek a befolyásnak köszönhető, hogy az Aradon megtartott kongresszus határozatai, a gyakorlatban testet nem öltöttek. Hivatkozom mint iparos arra is, hogy Budapest érdekei a vidékkel szemben majdnem áthidalhatatlanok, mert ezek a lét és nemlét érdekeit foglalják magukban és a budapesti ipartestületnek kellene munkámban mellém állani, hogy ezek az ellentétek valami formában* áthidalhatók legyenek. Felhívásom minden egyes ipartestületnek és szakcsoportnak
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szól, tehát nem érezheti magát sértve a Budapesti Fodrászok és Borbélyok Ipartestülete és a Fodrászmesterek Szövetsége sem, mert ha becsülettel akarjuk iparunkat támogatni, akkor abból nem hatalmi kérdést kell csinálni, hanem ott kell segíteni, ahol lehet.Felhívom a Budapesti Fodrászok1,és Borbélyok Ipar- testületét és a Budapesti Fodrászmesterek Szövetségét is, hogy ezen igen fontos munkában támogassanak és akik iparukat igazán szeretik, azoknak munkámat nemcsak hogy nem szabad elgáncsolniók, hanem minden erejükkel oda kell hatniok, hogy az általam megkezdett nehéz munkát iparunk javára kihasználjuk.Lássuk, mit akarok én? Az én programúmul nem egyéb, mint a jólét megteremtése. De, hogy iparunk oly szegényes és a kereseti lehetőség oly kicsiny, hogy mindenféle biztosításokkal kell ellátni magunkat, hogy 50 éves kor után, amikor már kevés szaktársam tud dolgozni, ha teljesen ellátni nem tudjuk, de nyomorán valami formában segíteni kell. Továbbá, ha iparostársam valamelyike elhal és az özvegye a segédi kar önkényének van kiszolgáltatva s több árvával marad és amint tudjuk, hogy az árvák neveltetéséhez vagyon szükséges, ami kevés fodrászszaktársam után marad, ezeket az áriákat minékünk fodrászmestereknek kötelességünk támogatni és a társadalomnak mint értékes tagjává nevelni. |N,em tudom, hogy hol akarok itt üzletet csinálni ?... Hogyan akarom ezt megvalósítani, el fogom röviden mondani. Az országban működő összes szaktársaimat kötelező taggá akarom tenni egy kis megterheléssel; továbbá mindazon kereskedőket és gyárosokat, akik szakmánkkal üzleti összeköttetésben vannak, bizonyos hozzájárulásával egy aggkori otthont óhajtok létesíteni, még pedig olyan formában, hogy az aggkori otthonban elhelyezett szaktársaim teljes ellátásban részesüljenek, mig csekély munkaképességük értékesítéséből részben zsebpénzzel és részben ellátásuk javára az otthon fenntartási céljaira munkálkodni kötelesek.Munkálkodásuk a következőkből állana: beszerzendő lenne egy vagy két darab kreppzsinórkészitőgép, amiivei aztán ők az úgynevezett hajkreppet angol mintára készítenék, úgy, hogy az összes hulladékhajat, amit ezidő- szerint legtöbb szaktársam szemétbe dob, ezt mint értékes árucikket forgalomba hoznák, sőt exportálhatnánk is. Amiből az otthonnak igen szép jövedelme lenne. Továbbá betanítanánk azon szaktársainkat tresszmunkákra, miután a helybeli kereskedők és szaktársaink képtelenek e munkát elfoglaltságuk folytán elkészíteni, ezt az aggok otthona elkészítené. Továbbá knipfelési munkákat, amit ülve és csekély megerőltetéssel lehet elkészíteni, ezen munkákba is bevezethetnénk, folytatólagosan egy, két vagy három darab netzelő gépet szereznénk be, amin aztán hajnetzeket állítanánk elő és
TAKARÉKOSSÁG AZ EGÉSZ VONALON

MINDEN FODRASZÜZEM 
A SAJÁT ÉRDEKÉBEN CSELEKSZIK,

SZERT ISTOdN BDROTMSZÍPPÜRT
HASZNÁLJA.

Szakszerű
próba alapján megállapí

t á s t  nyert, hogy a Szent István borot-" 
vaszappan a használatban gazdaságos, 
finomítja az arcbőrt cs kíméli a szer szá- 

^mot. Kapható minden fodrászati kellék^ 
szaküzlelben, 1? db. cso

magokban

GYÁRTJA A
Kőbányai Polgári Serfőző és Szent István Tápszermüvek Rt,

Budapest, X. Telefon: József 59—43.

ezeket is forgalomba hoznánk, amit Magyarországon ezidőszerint nem állítanak elő. Most azt kérdezik szaktársaim tőlem, hogy mi haszna van a fodrásziparostársa- dalomnak mindebből? Elsősorban az, hogy az elaggott és támasz nélkül maradt fodrászmester és segéd nem kénytelen koldulni menni. Ez is fojitos, ugy-e? Továbbá fellendítjük a hajmunkaipart Magyarországon ol/ formában, hogy egyetlen borbélyszaktársam sem fogja szégyenleni magát, ha valamely munkát nem tud elkészíteni, hogy bizalommal fordulhat az aggok háza gondnokságához, ahol vagy útbaigazítással szolgálnak, vagy a munkát elkészítik pš ebből neki is, viszont az aggoknak is és az. egész fodrásztársadalomnak hasznot hajt.A második kérdés a Tiskom árvák neveltetése lenne. Ezt oly formában óhajtom megteremteni, hogy minden egyes fodrászmester vagy segéd, aki a leendő Országos Szövetségnek tagja, egyben életbiztosítást köt olyan formában, hogy nemcsak önmagát, hanem családját is biztosítja egy bizonyos járulékra, amely 50 éves kor után a munkaképesség csökkenésével perccntuáli1- san emelkednék, ha pedig az illető családfő elhal, a járulékok az özvegynek és árváknak százalékban biztosíttassák. Ha ezen járulék esetleg kevés lenne, úgy az aggok háza jövedelmének egy bizonyos hányada for- dittassék erre a célra. A második progjrammpbnt nézetem ̂ szerint az volna, hogy az egyöntetű munkaidő helyiség szerint állapíttatnék meg,és egyben karöltve helyi bizottságok alakíttatnának, akik a segédi kar.fal együtt működve, állapítanak meg a mindenkori munkadijakat. Ilyen formán aztán az összesség összhangba hozandó lenne a segédi karral és a segédi kar nem látna ellenséget a mesterben.Miért óhajtom én a szoros kapcsolatot megteremteni minden téren a segédi karral? Hisz mi kis kézmü- iparosok vagyunk, ahol egyaránt a segéd és a mesternek a megélhetése igen labilisán van biztosítva. Mint fenntebb említettem, vagyonra csak egy igen kis szám tehet szert, úgy a segéd, mint a mester, tehát tíz összhang megteremtése kizárólag a segédikarral egyet- értőleg lehetséges, mert köztudomású dolog az, hogy a mi iparunkban 90 százaléka a segédeknek mesterré lesz. Nem úgy mint más iparban, tehát úgy a mesternek, mint a segédnek, ha önérzetes és öntudatos, oda kell törekednie, hogy az iparban lehetőleg olyan gazdasági helyzetet teremtsünk, hogy az ő jövője is biztosítva legyen, ha majd egykor mester lesz. Azért látom én ezí megteremthetőnek, mert hiszen mig ez más iparban lehetetlen, úgy a mi iparunkban ez körülbelül teljesen biztosítva van.
Sajnálattal látom azt is, hogy vannak városok és 

községek, ahol szaktársaink nagyobb zömével találko
zunk, sehol az országban; egy-két város kivételével, nem 
foglalnak helyet iparostársaim az adókivető bizottságok
ban, ahol érdekeinket képviselhetnék, sem pedig az ipar
kamarákban, ahol szinten igen fontos problémák ve
tődnek fel, ahol szükség volna, hogy iparunk érdekeit 
valamelyik szaktárs képviselje. Ezek oly fontos ténye
zők a mai társadalmi helyzetben, hogy ezt csak szer
vezkedéssel tudjuk elérni és ha ezt a szervezkedést mi 
magunK “Között nyugodt, megtomoii iriggacRsaggai végre 
nem hajtjuk, akkor iparunk folytatólagos tespedésnek 
lesz kitéve, amiből aztán igen nehezen tudjuk kiemelni.Nem kis rubrikák ma a házbérek és i a folytatólagosan emelkedő közterhek, amit hovatovább szerény iparunk nem bir el. Ezeknek enyhítésére mindent el kell követni és a mindenkori kormányzat figyelmét fel kell hívni, hogy mi nemcsak szépségápolók vagyunk, hanem egészségügyi missziót töltünk be és minthogy ilyen a mesterségünk, hivatkozva csekély jövedelmünkre, méltányosságot várunk az államtól is, mert ez államérdek. Akkor nem fog előfordulni, az, hogy a budapesti ipartes- testület elnökének az árvizsgáló elnöke először azt mondja, hogy a borbélymesterségre nincsen szükség és fennhéjázva tárgyal vele, mig másodszor, mikor felmegy a Budapesti Borbélymesterek Szövetsége, egyáltalában nem fogadja. Hát, igen tisztelt szaktársaim! Ha
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mindezekkel a fenti történetekről az ember mint önérzetes iparos gondolkodik, önmagának kell szégyenkeznie ,és arcába a vérnek tolulnia, hogy egy tekintélyes iparral és becsületes munkával foglalkozó ipar űzőinek küldöttségével ilyen lealacsonyitóan bánhasson valaki, ez nem az illető hibája, hanem az iparnak züllöttsége idézhet elő ilyen visszás helyzetet.A mi iparunkban miinden olyan iparos, aki szakmáját önérzettel és tisztességgel folytatja, tisztességes ellátásban kell „részesülnie és a társadalomban ki kell járnia neki annak a tiszteletnek, amit minden tisztességes iparos önmagával szemben megkövetelhet. Ezt pedig csak úgy tudjuk elérni, hogy ha iparunknak oly fórumot teremtünk, ha iparunk élére olyan egyesületet vagy szövetséget állítunk, olyan férfiakkal, akik a társadalomban eddigelé is az iparnak tiszteletet és megbecsülést hoztak és szereztek. Ezen iparosok becsületük és lelkességük folytán iparunk díszére fognak válni és súlyúknál fogva iparunk bajait minden irányban lelkiismeretesen képviselik és a felénk jövő támadást hathatósan visszaverik. iEz volna az én célom, ezt óhajtom én elérni és ha ezt a célt elérem, úgy iparomat nem kell majd szégyenlenem, fennen hangoztathatom azt, hogy igén, é,'n fodrásziparos vagyok és megillet az a tisztelet, mint aki jogi, orvosi, mérnöki diplomát vagy egyéb képesítést nyert, tisztességemnél, becsületemnél fogva, egyben műveltségemnél fogva’ is, minden társadalmi osztály köteles tisztelettel befogadni, mint hazánknak tisztes polgárát. ( iMost kérdem Wéber urat, hogy hol óhajtok én itt üzletet vagy reklámot csinálni, hogy nem-e jól felfogott közérdekből cselekszem, ami, o neki valószínűleg nincsen ínyére. De munkámat nem fogom abbahagyni, dsak akkor, ha iparostársaim többsége azt fogja mondani, hogy amit cselekszem, az az iparra káros hatással van és mint ilyent szüntessem meg, akkor le fogom tenni 'toliamat és minden egyes szaktársamnak pénzét vissza fogom utalni kamatostól és félre fogok állni. Most felhívom az ország összes fodrásziparostársaimat, hogy Ítélkezzenek cselekedeteim felett és mondják meg azt nyíltan és határozottan, hogy ki cselekszik igazságosán: én-e, aki a fodrásztársadalmat tespedéseből fél akarom rázni, tehát önzetlenül cselekszem, vagy Wéber József, aki személyeskedik. Ezzel Wéber József úrral való polémiámat le is zártam és megyek megkezdett utamon. Miklós Ödön.

Felhívás. Igen tisztelt szaktársaim! A most megindult országos fodrászkongresszus mozgalmába kedves kötelességemnek tartom, íhogy im,i; is, nyíregyháziak, aktiv részt vegyünk. A mozgalom egy országos kongresszusba nyilvánul meg, amely kongresszusnak, hogy röviden megvilágítsam a (célját és annak jelentőségét, mint pl. a Debrecenben fölállított (különböző hivatalokban) úgynevezett jóléti borbélymühelyek ellen való személyes tiltakozásban alapszik. Ezeket az úgynevezett szuverén intézkedéseket nem lehet nekünk iparunk érdekében behunyt szemmel nézni, mert iparunk elvérzik s életképtelen lesz. Tudomásomra jutott, hogy a helybeli, postahivatalnál is van már egy ilyen jóléti borbélyüzlet, mely 200 K-ért borotválja az őt igénybe veendő Urakat, ez könnyen átmehet a többi nagyobb hivatalokba is, mint pl. megye, rendőrség, törvényszék, stb. Tehát kövessük a debreceni kollegák példáját és járuljunk hozzá iparunk .ínegmentése érdekében, hogy ennek az országos ; kongresszusnak zászlaját mielőbb diadalra vihessük. Hiszen csekély összegről van szó: 5030 koronáról, amit iparunk (érdekében, minden kollegáéitól tisztelettel kerek. 'Lehet azonban többet is adni, amit én beküldők a központba és szaklapunkban név- szerint köszönettel lesz nyugtázva. Nyíregyháza, 1924. február 5. Kollégiális (tisztelettel: Major utóda K ő- váry. ! ■ • ,

Olvasóink figyelmébe!
A lap előállítási költségének állandó emelkedése 
folytán, kénytelenek vagyunk a lap előfizetési 
diját K 12000-re emelni. Reméljük, hogy ezen 
csekély emelést Kartársaink megnyugvással 
veszik tudomásul, belátva a lap fenntartásához 
szükséges óriási kiadásainkat.

Kartársi üdvözlettel a „FODRÁSZIPAR" szerkesztősége

Kétféle tisztesség.
Olvasom nap-nap után a Fodrászipar cikkeit és mondhatom, örömmel látom, hogy végre-valahára megmozdulnak a szaktársak és saját jól felfogott érdekükben, habár a tizenkettedik órában is, ráeszmélnek arra a tudatra, hogy szervezkedésben rejlik az erő, és sietnek a leendő kongresszus költségeihez anyagilag (is hozzájárulni. Restellem bevallani, de leirom, hogy nálunk ez irányban nem történik semmi. Az én szeretett szaktársaim, sajnos, arra az álláspontra helyezkednek, hogy a sült galamb akkor is a szájukba repül, ha nem érdeklődnek a szakügyek iránt. Végre-valahára még is megmozdulnak ők is, mert érzik, tudják, hogy így élni, mint egyik-másik él, nem lehet. Ezért január hóban elhatározták, hogy 100o/o-kal felemelik a kiszolgálási árakat februári kelettel. Két napra a gyűlés után, a félénkebbek, már csak 50o/o-ban állapították meg az uj árat. ügy, hogy ma nálunk 300 koronától 1500 koronáig lehet borotválkozni. Tehát ha szerintem az egyéni becsületein kötöm valamihez, úgy feltétlenül azt értelmezem, hogy az üzleti tisztességem is lekötöttem. Nem merem állítani, hogy ez az egész országban igy van, de azt határozottan merem mondani, ha a szaktársak továbbra is ilyen módon akarják a megélhetésüket biztosítani, nem kell hozzá sok idő és az üzlet fogja feladni a borbélyt és .nem a borbély az üzletet.Amely napon |a| szaktársak ráeszmélnek arra, hogy nekik épp oly joguk van munkájuk hozadékából tisztességesen megélni, mint bármely más iparos vagy kereskedőtársuknak, azon a napon bizton tudom, hogv megszűnik az úgynevezett »szennykonkurrencia« és ezzel egyidőben megszűnik a 'kétféle tisztesség is, hogy helyet adjon az egyéni tisztességgel párosult üzleti tisztességnek. Ezért örömmel üdvözlöm a kongresszusi tervet, mert ebből azt a látszatot merítem, hogy mégis haladunk a korral. Mi sem természetesebb, minthogy a budapesti szaktársaknak kell kezükbe venni az irányítást, hogy ezzel az irányítással végre valóra válljon rég megálmodott eszménk. Tömörülni és »aki nincs velünk, az ellenünk« jelszóval egy szebb, boldogabb jövőt megalapozni. Jelszavunk legyen ezután: »munkára fel, az összeség érdekében!«Bród Ignác, Nagykanizsa.

BAUER FERENC
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Vállalja mindennemű javítását és köszörülését az összes 
szakmába vágó fodrászati műszereknek.

8 napon belüli pontos kiszolgálás.
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F odrásm ipai 3. szám.
Á ll  a  harc.

A budapesti nőifodrdszmesterek harca önálló iparteslülefiik 
érdekében, a budapesti egyesített borbélyok, fodrászok 

és parókakészitők ipartestületével.
Az a kérdés, hogy a borbélyipar szoros kapcsolatban áll-e az urifodrász és hajmimkaiparral. Ha szorosan vesszük, akkor azt látjuk, hogy a két ipar hajjal és szépítéssel foglalkozik; ebben ugyan rokonszakma, de egyébként teljesen 'különálló két szakmának látom. Nekem ugyan nincs linnyeitare a szakmai tagozódás, de az igazság {kedvéért meg kell vallanom, Hogy ha a két szakma {külön ipartestületben fog tömörülni, igen jó hatással lesz (mindkét szakma fejlődésére. Éta ezen különválást úgy látom, (mint két szakma nemes versenyét, amelyből aztán a fodrász- és borbélyipari művészet fog kikerülni. {Hogy ezt hogyan képzelem el, le fogom jirni. IAmikor én még 'tanonc voltam, itt Budapesten a két szakma élesen el volt választva, úgy, hogy a két szakmabeliek még szaktársaiknak {sem ismerték el egymást; ezt én \akkor is és ma is perhoreszkálom és határozottan vallom, hogy a két szakma némi rokonságban van. íDe akkor azt lláttam, hogy a borbélyiparos szak- társaim mindinkább igyekeztek a férfifodrászathoz szükséges kellő munkálatokat elsajátítani és a borbélyiparban a férfifodrászatot [tökéletesíteni, értem ezalatt a hajsütést, hajbehajtást, ollóval való művészies hajvágási, a különböző magas ifapirozott fésüléseket és egyéb jövedelmező munkálatokat a {legnagyobb tökélyie is vitték. Most azt (kell keresnünk, miért fejlődött divattá mindez a fenti ‘iparban; meg fogom ezt mint szemtanú magyarázni. Tudniillik Budapesten körülbelül abban az időben 14 fodrásznak ivóit kizárólag fodrász- és haj- munkaüzlete, ezek közt a legkiválóbbak a következők voltak: Dober, Dorjts, Janicsek, Ádám, Dankovszky, Litmann, stb., stb. Ezekben az üzletekben hajat vágtak, fésültek, hajat sütöttek, de borotválni nem borotváltak. N’o, most, ha 'valaki jó hajvágást akart, akkor az volt a nagyközönség nézete, 'hogy a fodrászhoz ment és megnyiratkozott és megfésülködött ,s csak aztán ment el a borbélyhoz borotválkozni. így aztán ebből az következett be, hogy Iborbélyszaktársaim minden igyeke-. zetükkel odatörekedtek, hogy a fodrászipartól a saját iparuknak megszerezzék a v̂endégeket a fenti munkákra is és a legnagyobb igyekezettel megtanulták azokat a munkákat (és iparkodtak a legnagyobb tökélyj e szert tenni. Innen Jkeletkezett aztán az üzleteinken az a felírás: borbély jés fodrász. Később aztán a borbélyipar tönkretette a fodrászipart, még pedig azzal, hogy vegyesiparrá fejlődött és ezáltal megszűnt a nemes verseny és beállott a tespedés. Ennek aztán az lett a következménye, hogy a két ipar összeolvasztása folytán az iparból minden ambíció kihalt és helyébe lépett a borotválás és géppel való hajvágás sablonos munkája, amibe semmi ikezimüvészet nincsen, egyszerű, gépies munka, ami 'az egész ipar visszaesését jelenti.Most nézzük, hogyan fejlődött ki a nőifodrászipar. Ugyancsak ezt az ipart is a fodrászok űzték, de ez oiy csekély lendülettel bírt, hogy az akkori Pesten ketten-hárman voltak mesterek, iakik ezzel1 Üzletszerűen foglalkoztak, már csak azért is, mert igen sok szaladó nőifodrászné volt, akik igen olcsón dolgoztak, mig a nőifodrászt, aki jóval drágább volt, az akkori fogalmak szerint, csak bál, lakodalom és egyéb alkalmakra vette igénybe a nagyközönség, lavagy a színházaknál törté-

BÁLINT ANDOR <
BUDAPEST, IV., MOLNÁR-UTCA 10. T 

Telefon: József 13-80. Á
Olasz szappanozócsészék, lemosótálak, \  fayence lavoirok nagybani raktára. \

nelmi fésülések elkészítésére. Bs az akkori fésülések oly egyszerűek voltak, {hogy nem kellett nagy tudás hozzá, hogy kétszeri {próba után egy kis ügyességgel el lehetett készíteni. , /Más helyzet elé állította a fodrászipart a Maroll által feltalált lapos hullámokkal való fésülés, ami kezdetben különböző vendéghajakkal volt egybekötve; ehhez már tudás Js szükségeltetett és gyakorlat, ebből aztán kifejlődött a nőifésülőipar, ami aztán különböző kozmetikai kapcsolatokkal önálló iparrá fejlődött. Tehát ezidőszerint ez a két ipar küzd1 egymással a lét kérdéséért. A küzdelem abból áll, hogy az élelmesebb borbélyszaktársak megélhetés tekintetében magába szeretnék olvasztani a nőifodrászipart is, amint azt tette a hajmunkaiparral (ami lényegében teljesen elveszett mindkét ipar részére, jnert kihalóban van). A nőifodrászipar ezt tétlenül bem nézheti és ezért óhajtja a kettéválást. Lényegileg ez egészséges mindkét iparra, még pedig az lelőbbeni sorokban felsorolt okokból.Ebből a nemes ' 'versenyből várom a hajtaiunka életrekelését is, ami aztán igen jó hatással lesz mindkét iparra. i fTehát nem kell kétségbeesni egyik iparnak sem, (hogy ha a fenti két ipartestület létesül, mert ez csak tisztitó munkát fog végezni s mindkét iparra lendülettel lesz. Egészséges ez a folyamat, ha ez a fővárosban végre lesz hajtva, ahol a két ipar ezidőszerint éles ellentétben van egymással, nnég pedig oly ipari munkákban, amelyet mindkét ipar magának vall. Arra aztán mjagam is kiváncsi leszek, (miként fognak dönteni és miképpen fog a két ipar élesen elválasztódni egymástól, mint az a múltban volt: a {fodrászipar és a borbélyipar.
FelhívásiA »Fodrász Ipar« december {-én megjelent számában felhívást tettem közzé, amelyben kértem a dunántúli szaktársakat, hogy a kiszolgálási árakat minden hónapban a szaklap utján közöljék, hogy mi célból, azt iŝ kellőképp megvilágítottam. Úgy Hatom, hogy a fel hívásnak nem lett meg a kívánt eredménye, hogy ini okból, azt nem tudom. A felhivás után 2 hónapra, február 1-én jelent meg Pécs és Debrecen árszabályai, de hol maradták !a többi városok? Ha nem találták helyesnek vagy célravezetőnek az indítványt a vidéki kollegák, tessék, fejtsék ki ellenvéleményüket. Ha pedig jó és elfogadható, akkor ne garasoskodjanak, ne sajnálják a levéJbélyeget és küldjék be árszabályaikat. Higy- jék el, jó szolgálatot tesznek az egész országban a szak- társaknak,̂  mert ahol el vannak maradva az árakkal, azok is bátrabbak lesznek az emelésben.Itt említem meg, hogy Balázs Ignác pécsi szaktársunk február 1-én megjelent »Pécsi fodrászok helyzete« című levelének kapcsán megteremtettük a Pécs— kaposvári szoros szakmai kapcsolatot. Kölcsönösen a legsürgősebben levélben értesítjük egymást a szakmában előforduló minden mozzanatról. Ennek egyik nagy eredménye a kiszolgálási áraknál már is mutatkozik, amennyiben áraink között már lényeges különbség nincs is*. Ezt úgy értük el, hogy a levélváltás nyomán, február hóban 2-szer emeltük az árakat, egymást mintegy serkentve az árak emelésére. Ha az ország összes szak- tarsai megteremtenék egymás közt egy ilyen szoros kapcsolatot, hiszem, hogy rövid időn belül kiküszöbölhetők lennének a szakmánkban előforduló összes ferdeségek, elérnénk az egységes kiszolgálási árakat, bevételeink fokozását es ezzel megélhetésünk megkönnyítését. Ennek két teltétele a szakmai öntudat és az összetartás.

____  R á c z J e n ő.
.. Házasság. A miskolci fodrászok körében őszinte oi ornet keltett, hogy egy régi jóhirnevü fodrászmester özvegyet, Polcz Sandorné urhölgyet, oltárhoz vezette a miskolci előkelő úri közönség {kedvelt fodrásza, Huska Karoly szaktárs. Őszinte örömmel gratulál e frigyhez lapunk szerkesztősege és kívánunk egy el nem mulo boldogságot e derék házaspárnak.



3. szám,

» 8 .
A »Pesti Hírlap« egyik számában olvastam, hogy hetvenkét százalékkal kevesebb húst fogyaszt Budapest most, mint békében. Szép tudomány a statisztika és sok munkával jár; én azt szeretném, ha a statisztikával fog- kozók, ha már megállapították ezt a hetvenkét százalékot, azt is meg tudnák állapítani, hogy az elfogyasztott huszonnyolc százalékot, kik fogyasztották el? Én merem állítani, hogv ennek a huszonnyolc százaléknak hetvenkét százalékát olyanok élvezték* akik becsületes munkától olyan messze vannak, mint Makó Jeruzsálemtől.Mert ma a börze, valuta stb. manipulációval vagyonokat keresnek a becsületes dolgozó tömeg rovására, ezeknek azután minden mindegy, hogy mibe kerül, de aki két keze munkájával keresi kenyerét, annak abból a huszonnyolc százalékból csak egy kis hányad jut. Ezek között a nem fogyasztó fogyasztók között van a borbélyiparosok igen nagy százaléka.Nem kell, hogy a kormány rendeljen el hústalan napokat, mert hústalan heteket, sőt hónapokat élnek, mert a rettenetes lakbért, adót, fűtés, világítást csak úgy tudja valahogy előteremteni, hogy lefokozza igényeit a végtelenségig, és mégsem tud ráeszmélni arra, hogy ha vannak egv faluban ketten-hírman, vagy egy városban tizen-huszan, hogv összetartsanak, és a becsületes munkájukért becsületes dijat kérjenek. Tudok községet, ahol ketten vannak és annyira megy a versengés közöttük, hogy ma 1924 február hónapban 500 koronáért beretvál- nak. Egy városban pedig, ahol tizenketten vannak, megtörtént az az eset, hogv két merész sZaktárs felhívást bocsátott ki az ipartestületi elnök biztatására, és kérték a kollégákat, hogy saját érdekükben, helyzetük javítása céljából az ipartestület helyiségében jelenjenek meg; mindegyik aláírta, de a kitűzött időben megjelentek a felhívást kibocsátók, a többi nem. Az ilyen eseteket látva, nem csodálkozom azon, ha ezeknek a szaktársaknak tényleg csak egy Inaigy nánjyada jut a huszonnyolc százalékból.A világháború alatt volt ellenség elég, az egész világ körülfogott bennünket, voltak olyan támadások, hogy azt hittük, most már mindennek vége, de amilyen rohamot most indított a drágaság ellenünk, ezt már csak úgy tudjuk valahogy visszaverni, ha egymást megértve, összetartva munkálkodunk helyzetünk javításán, hogy elkövetkezzen az az idő, amikor nem a huszonnyolc százalék egy kis részét, hanem a hetvenkét százalék húst fogyaszthassuk. Úgy legyen!Tatabánya, 1924 február 19.

Mura Mészáros Gyula ’ borbély mester.
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Nyílt levél Miklós Ödönhöz.I Irta: Kerekes József, Miskolc.
Kedves Barátom!

Ne vedd tőlem rossz néven, ha tezt a 'módját keresem a veled való érintkezésnek. De oly 'fontos ügy én előttem is a kongresszus, hogy itt most tn,ár tenni kell valamit nekünk, felelős állásban lévő fodrászmestereknek. A te intenciód előttem világos, tudom nagyon jól, mi cél vezet tégedet ebben az akcióban. Éppen ezert sietek én! is ilyen formában nemes vállalkozásodhoz segítőnek, tudóm, hogy szükséged van én reám is ebben a munkában, a melyet te oly sokféle elgáncsolás közepette is sikeresen fogod tudni Isten segítségével keresztülvinni.Nagy szükség; hívja életre a kongresszus megtartásának szükségességét, te ezt már jó régen emlegetted előttem. A sokfelől jövő kérések és panaszok meghallgatása után a tizenkettedik órában fölrázzod a szunnyadó lelkiismeretit szaktársainkat, hogy eszméljenek. Ébrednek, ég a h[áíztető| a fejők felett, ha nem sikerül a tüzet lokalizálni, hát belepusztulnak mindannyian.Ezek azok a hemes intenciók, amik téged vezetnek a kongresszus megtartásának kedvezményező munkájában. 4 e, mint egy volt vérbeli fodrász, érzed, tudod ennek a szükségszerűségét. Aki ilyesmire vállalkozik any- nyi sok-sok elgáncsolás közepette is — mihez neked van bőven szerencséd — kedves barátom, erre csak Miklós Ödön képes. Te vagy erre legyedül predesztinálva. Te széles látókörű ideálista, aki seni időt, sem fáradtságot nem sajnálva, aki áldoz, az elhagyott vidéki borbély és fodrászok érdekeiért harcol es védelmezed az Árvizsgáló Bizottság előtt, a magas Minisztériumban, ahova záróra benemtartás ügyei kerülnek. A szolgabiró úrral is volt neki esetleg (rossz borotválás folytán) egy kis kellemetlensége. 4 e ott vagy mindenütt a kis szegény vidéki borbélymester érdekeben. Ez az igazi apostoli munka; ez az igazi idealizmus, amiért sok-sok borbélymester előtt a te munkád ragyogó fényben tündököl. Nem lehet téged diszkreditálni a magyarországi vidéki borbély- és fodrászmesterek nagy többsége elolt. Írhatnak, mondhatnak, elgáncsolhatnak ottan Budapesten, a te szükebb hazádban. De itten a vidéki bordély- és fodrászmesterek nagy többségének gondolatvilágában a te személyed általános megbecsülésnek örvend; a munkád pedig, amit a borbély- és fodrászipar érdekében kifejtesz, az pediglen, hogy őszinte és igaz legyek veled szemben, az nekünk kedves barátom sona el nem múló érdem, amiért a {vidéki borbély- és fodrász- mesterek hálás szeretettel gondolnak a Miklós Ödön névre;. j
i Föl tehát a további munkára, ne törődj a kis- hitüekkel, az elgáncsolással se törődjél, mert veled és melletted áll a vidéki borbély- és fodrászmesterek nagy többsége. Mi itten, Miskolcon, teljes tudatában vagyunk a te fáradozásaidnak, számíthatsz a mi őszinte támogatásunkra és segítségünkre.;A legközelebbi számban, az 1911.,; évben megtartott aradi kongresszusról, melynek egyik szerény rendezője voltam, fogok neked érdekes tapasztalataimról e lapunkban értekezni és réTerálni;

SPECIALITÁSOK: FOGHÚZÁS, 
FOGTÜMÉS, FOGTISZTITÁS.
Lapunk olvasóinak °/o engedmény 

INTÉZET NYITVA :
9 órától 7-ig, vasár- és ünnepnap 

9 órától 12-ig.
Dentist Fenyvesi Menyhért, 

Budapest, IX., Ráday-utca 5. szám. ( C a l v i n - t é r )
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Egy pár szavam volna 
Wéber József szaktársamhoz.

Tisztelt Szerkesztő lur!
Engedje meg, hogy megköszönjem szívességét, hogy cikkemnek volt szives helyet adni b. lapjában. Amidőn ezt teszem, felhasználom az alkalmat arra, hogy Wéber József barátomnak a »Fodrász Újság« legutóbbi számában »Kongresszus előkészítése« oirntnel ellátott cikkében foglaltakért röviden válaszoljak.Hogy mi történt az 1920. évben Miklós Ödön és Wéber József igen tisztelt barátaink között, azt nem tudom, de nem is vagyok kiváncsi. Azt azonban szabad legyen mega{lapítanom, hogy az említett évben, sőt előtte, talán még utána is, amikor Wéber barátunk, amikor még a »Fodrászipar« eimü szaklap főmunkatársa volt, akkor szabadon részt vehetett ezen lap szerkesztősége is a Fodrászipartestület és Fodrászmesterek Szövetsége gyűlésein és talán azt mondhatnám, hogy majdnem ezen lap volt az Országos Fodrásziparosok hivatalos orgánuma. Na már most, igen tisztelt Wéber kartársam, nem iaz a fontos., hogy a Budapesti Fodrászipar- testület, vagy a Fodrászmesterek Szövetsége rendezi-e a kongresszust, sőt az sem fontos, kinek a pénzéért lesz összehozva, hanem a fontos és lényeges az, hogy meg legyen a kongresszus. Hogy pedig ez meglegyen, nyújtson békejobbot ebben az iparban mindenki egymásnak, és siessünk a kongresszus előkészítési; munkálataival, mert már ugv is sokat késtünk. Ami pedig a debreceni fodrászok érdeklődését illeti, a már kész szakoktatói karral szemben,, mondhatom, nem valami nagy. Hogy a 'kongresszus felvetett kérdése jobban tetszik még nekünk is, ezt az bizonyítja legjobban, hogy mig a kongresszus költségeire 150.000 koronát adakoztunk, addig a szaktanári testület támogatására csak 15.000 korona gyűlt össze, amit a mai postával rendeltetési helyére juttattam. Ebből is láthatja a budapesti vezetőség, hogv mennyire égető szükségünk van a kongresszus megtartására, mert ettől a sorsunk jobbtafordulasát látjuk. De ha a dolgokóigy fejlődnek, még csakugyan bekövetkezik a baljóslatom, amitől Isten őrizz, hogy elpusztulunk. Ennek a megákadály oztatására tisztelettel felkérem az egész ország borbély- és fodrásziparosáit, hogy egymást megbecsülve, küszöböljük ki az ellentéteket. Akár személyes, akár szakmai ellentét is legyen az. Ne legyen a jövőben olyan tény, hogy amíg egy szaklap az egyik oldalon a szeretetet és megértést hirdeti, addig a másik oldalon a konkolyt hinti közibénk az amúgy is kevésbé tiszta búzába. Szerintem a megértés alapján létrejött munkián van Isten áldása, és ha ez az áldás megvan, ugv meglesz a fodrásziparban az arany korona, mit becsületes munkásságunkkal fogunk felváltani. Tehát béküljetek ki haragosok, hozzatok a kibéküléstekkel tavaszi napfényt aZ agyongyötört fodrásziparra, hogy felmeíegithessük megfagyott tagjainkat, levethessük eí- rongyolt ruháinkat és énező családunknak a mindennapi szükségleteit kielégíthessük.

Dudás J á n o s, fodrászmester, Debrecen.
A kongresszus előkészítő bizottsága. Tisztelettel közöljük, hogy a következő városokból delegáltak szaktársaink Ragokat a kongresszus szervező bizottságába. Ezúttal is felkérjük minden egyes városban működő szaktársainkat, hogy a kiküldött tagjait mielőbb jelentsék be, hogy az előértekezlet legalább május havában megtartható legyen és az országos gyűlés rákövetkező egy vagy két hónap után. A kiküldött tagok névsora: Dudás Ĵános és Szilágyi György (Debrecen), Kerekes József és Pechó Lajos (Miskolc), Rácz Jenő (Kaposvár), Kőváry Gyula (Nyíregyháza), Bród Ignác és Zap-

Munkadijaink közös megállapodás 
alapján különböző városainkban.

Budapesti árszabály:1 I. oszt. üzletben:



A Kongresszus előkészítésére 
újabban beküldött összegek  

kimutatása.
Köszönetét szavazunk Kővári Gyula, Hamzá Sándor nyíregyházi szaktársainknak azon buzgalmukért, Hhogy buZgÓ gyűjtésük folytán igen szép. összeget gyűjtöttek össze, amint azt az alanti kimutatásunkból láthatják. Egyben örömmel konstatáljuk azt, hogy szak- társaink közös ügyében lelkes szaktársaink teljes erőfeszítéssel 'dolgoznak, hogy ’ai nagygyűlés minél impo- zansabb legyen, hogy közös ügyünket minél hathatósabban, legjobban elintézhessük.,'Kérjük b szaktanainkat, hogy körükben minél nagyobb erővel rendezzék a gyűjtést.Egyben köszönettel nyugtatjuk a beküldött ösZ- szeget:Áthozat a múlt hóról 675*000, Vörös Sándor, Ho- mokszentgyörgy 5000, Kun Imre, Orosháza 5000; En-
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Sarfumerie „£e fflosier“ Qanüovszüy István
kozmetikai cikkek és illatszernek gyára
Főraktár és szétküldés: Budapest J\, Erzsébet-tér lf>. sz.

Szilárd brillantinok.887. Kis brillantin, 20 gr. üvegb. let. 30000886. Közép * 30 gr. „ „ 48000842. Nagy „ 50 gr. „ „ 60000543/a Vera Violette brillantin,30 gr. üvegben......  „ 72000849. Clariss brillantin porcellán-. tégelyekben, 50 gr....  „ 72000820. Üzleti használatra I. brillantin V«, V2 kg. tégelyben kg. 48000 Vera Violette brillantin, 1/4,V2 kg. tégelyekben.... „ 60000
Folyékony brillantinok női fodrászok részére, kiváló finom illatokkal.600. Csinos, gömbölyű üvegben,parafadugóval, 40 gr. ... tct. 60000 Üzleti használatra V4 és Va kg.-os üvegekben ....  kg. 48000

Hajolajok.799, Dankovszky-féle dióolaj,minden darab külön dob. tct. 48000 557. Hoffer-féle dióolaj, barna „ 42000 005. Bojtorjángyökérolaj zöld éssárga színekben, 50 gr. „ 42000 Dióolaj, Hoffer, barna ... kg. 40000 „ „ sárga ... „ 40C00Bojtorjángyökérolaj, zöld vagy sárga .......... „ 40000
Hajmosóvizek és hajápolók.942-943.Tannibetul zsíros, száraz tct. 216000 792. Lotion vegetale ibolya vagygyöngyvirág..........  „ 216000521. Eau de Vegetale ibolya ... „ 216000695. „ „ „ gyöngyvirág „ 216000836. Ideal Petrol .........  „ 1800C0831. . Bayrum.........  „ 180000832. „ Vegetale...........  180000522. William Both Bayrum ... „ 168000817. St. Thomas Bayrum.... „ 144000953. Pollár Eis Bayrum (jég) „ 144000517. Eau de Quinine, 100 gr.fecskendő dugóval.... „ 144000518. Eau de Quinine, 200 gr. „ 300000616. Eau de Portugál, csinos,gömbölyű üveg, fecskendő dugóval, 100 gr....  ... „ 144000617. Eau de Portugál, 200 gr. „ 300000Kananga hajmosóviz200gr. „ 96000 William Both amerikai petrol, kétrétű .......... „ 96000

Hajmosóvizek üzleti használatra. Csinos literes és félliteres üvegekben.Shampon bayrum .......... lit. 10000St. Thomas bayrum .......  „ 36000William Both, vörös .......  „ 36000Pollár Jég Bayrum..........  „ 36000Amerikai habzó Petrol-Bayrum „ 30000Eau de Quinine, I...........  „ 48000Eau de Portugál, I. narancshajviz „ 48000

Árjegyzék
Összetett arc- és hajvizek. Csinos félliteres és literes üvegekben.Lotion Vegetale ibolya és gyöngyvirág illatokban ..........lit. 40000Eau de Vegetale, ibolya ..... „ 40000„ „ „ gyöngyvirág— „ 40000Orgona areviz „Syras*, igen jóillatban.................. „ 28000Hyalin kék orgonaareviz (Heda) „ 28000 Vinaiger (angol) minden virágill. „ 36000Kölni vizek üzleti használatra v. kézi eladásra félliteres és literes üvegekben.Orosz kölni viz (Eau de Col.Russ) ..... ....... .....lit. 60000Angol kölni viz, legjobb minős. „ 60000 Üzleti használatra egész finomEau de Cologne Lia.......  „ 50000Eau de Cologne (kölni viz) II. „ 36000 Virágillatu kölni vizek gyöngyvirág-, ibolya-, orgona, rózsa-, rezedaillatban, I. minőség ... „ 50000Kölni vizek kézi eladásra, csinos kivitelben.602. Eau de Cologne (JohannMaria Farina) 50 gr....... tct. 72000702. Ugyanaz, 100 gr.......  „ 120000689. Eau de Cologne virágillatokban, gyöngyvirág, ibolya stb., 50 gr......... „ 72000690. Ugyanaz, 100 gr......... „ 120000747. Orosz kölni viz, 50 gr. ... „ 96000 69G. „ „ „100 gr. ... „ 168000563. Angol Flower kölni viz, csinos üvegdugós üv., lOOgr. „ 168000565. Ugyanaz, 200 gr.......  „ 240000

Erősen illatosított toilette arcvizek. 527. Eau de Lavande, gömb.csinos üvegekben, 100 gr. „ 1680001022. Orgona areviz Syrass, bo- rot válás után fertőtlenítő,100 gr...............  „ 96000Haj- és bajuszfestékek.601. Negrin Vegetale, 3 színben, félsz, nélkül Noir,Brun és Chatain ....tct. 168000573. Negrin Vegetale, kefe és tálcával felszerelve, fék., barna, gesztenyebarna színekben ............. n 240000686. Richárd festék 3 színben, felszerelés nélkül, Noir,Brun, Chatain .......  „ 168000648. Richárd festék, kefével éstálcával, 3 színben ..... „ 2400001000. Dsevir diókivohat á la Seeger, fekete, barna, világos ...............  „ 84000682. Nyers hajfesték fodrászok részére, mindenféle hajfestésre ............. „ 96000

Á rak  kötelezettség nélkül.
Bajusz- és szemöldöktussok.566. Mascaro, fekete, barna, világosbarna szín., téglaalakban ............ tct. 48000
Színházi és parókaragasztók.615. Poniádé Vegetale (franc.) tct. 72000 611. Mastixoldat 50 gr. üvegben „ 192000

Vérelállitó szerek.856. Tabletta Clarisse timsókő,kicsi ...............  ,, 36000857. Tablette Clarisse timsókő,nagy ..............  „ 720001846. Stip-Tic pensils, eredetiamer. vérelállitó rudacska „ 15600
Hajpomádék és frizuraerősitők.852. Eper fodrászkrém......  „ 129600603. Harzpomádé staniolcsoma-golásban, 3 szinb., kicsi „ 16800 625. Harzpomádé, nagy, 3 szinb. „ 21600 837. Korpapomádé, porcellánté-gelyben, 30 gr.....  „ 72000999. Eper fodrászkrém V4 és V2kg.-os tégelyekben.....kg. 72000

Bajuszpedrők.548. Magyar nemzeti pedrő, 20 gr. üvegtégelyben, fekete, barna és fehér színben „ 30000633. Bandolinefixateurpedrő, 20gr. üvegtégelyben, rózsaszín és fehér....... „ 72000628. Tubuspedrő (Korona), három színben ... ....... B 28800616. Gyöngye pedrő (á la Tisza-ujlaki). csinos papirdo-bozban, 3 szinben.. „ 24000659. Oroszlán pedrő, bádogdobozban, 3 szinben ... „ 16800Tiszaujlaki valódi Rolykó-pedrő,3 szinben............  „ 33600739. Magyar nemzeti pedrő */♦ és V2 kg.-os tégelyekben,3 szinben............  kg. 48000
Bajuszidomitók és nővesztők.1261. Gratiosa fix, 6drb 1 tokb. „ 14400843. „Végre elértem".... „ 86400508. Pate de Gnoom bajusznövesztő ............. n 144000

Hajregenerátorok.580. Aqua Amarella Booth, kicsi tct. 120000581. „ „ „ nagy „ 180000634. Göllinger-féle hajregenerátor, kicsi............  „ 1200'0609. Göllinger-féle hajregenerátor, nagy.... .......  „ 180000640. Göllinger-féle Nussinilch,kicsi ...............  „ 120000605. Göllinger-féle Nussmilch,nagy ...............  ,, 1800C0






